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Nagydíj a Csicsergőknek
2018. november 17-én szombaton hajnali 5 órakor kispárnákkal és takarókkal ültek be a buszba a Csicsergő Együttes tagjai szüleik kíséretében a gencsapáti Művelődési Ház előtt, hogy a XII.
Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpátmedencei Döntőjére utazzanak.
A kétéves versenysorozat első állomása tavaly tavasszal itt Gencsapátiban
volt a regionális gyermek és ifjúsági elődöntőn, ahol a kis csapat kiváló arany
minősítést kapott. A Dunántúli középdöntő 2018 áprilisában Sümegen zajlott,
ahova a szintén kiváló arannyal továbbjutott nagyobbak, a Borókások is eljutottak. Nagy volt az öröm, amikor kiderült,

hogy a Csicsergő Együttest itt is kiváló
aranyra értékelte a zsűri, tehát ősszel
irány Budapest!
A Kumánovich testvérek (mindannyian
a Csicsergő tagjai is) szintén ezt az utat járták be, tehát ők is a döntőre készültek, Kata,
Kinga és Kristóf az első részben versenyzett,
azért indultak e korai időpontban. A gradistyei horvát népdalok nagy sikert arattak,
a csillogó tisztaságú háromszólamú dallamokért vastaps és kiemelt nívódíj járt.
A Csicsergő Együttes felöltve az új
ruhákat a második rész végén énekelt,
előtte a gyakorlást már a folyosón nagy
siker kísérte. A bakonyi népdalok gyönyörűen, tisztán, együtt szóltak, és csillogó szemekkel, vidáman adták elő a
gyerekek, ahogy Tanai Erzsébet kérte a
csapattól. A gyermek-ifjúsági mezőny
zsűrije Juhász Erika, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének művésztanára,
Dr. Alföldy-Boruss István népzenekutató, és ifjú Horváth Károly népzenetanár
voltak. Délután 15.30-kor nagy izgalommal telt az eredményhirdetés, mert az
énekesek neve a végén, a Vass Lajos Nagydíjasok között hangzott el. Tehát 15 év

után újra van nagydíjas gencsi csapat, a
régi stúdiósok nyomdokain haladva.
Még mindig nem pihenhetett a 12 kis
énekes, mert a gálaműsor keretében az
osffyasszonyfai Gregorich Ferencet köszöntötte a színpadon vasi népdalokkal a
Pintér Anikó vezette Táplánszentkereszti
Citerazenekarral együtt. A Vass La jos
Emlékplakettet sok évtizedes munkája
alapján érdemelte ki Gregorich Ferenc.
folytatás a 2. oldalon

Megalakult a Gencsapáti Borbarát Hölgyek Köre
2018. november 22-én a Gencsapáti
Művelődési Házban gyűltünk össze
először azzal a céllal, hogy a magyar, de
elsősorban a helyi és környékbeli
borokhoz kapcsolódó hagyományokat
ápoljuk.
A szőlőtermesztéshez, a gasztronómiához és a borászathoz kapcsoló programokat szervezzünk, illetve, már meg-

lévő eseményeken részt vegyünk, és a
„Gencsi-hegyet” népszerűsítsük.
Első feladatunknak a borokkal való
alaposabb megismerkedést tartjuk, ennek
érdekében kezdésként egy alapozó képzésen vennénk részt, ahol környékbeli neves
borásztól tanulhatjuk meg a borkóstolás
csínját-bínját. Aki kedvet érez csatlakozni
hozzánk, szívesen várjuk köreinkbe!
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Nagydíj
a Csicsergőknek
folytatás az 1. oldalról
A Csicsergő Együttes szereplése a
gálán nagy élmény volt az énekeseknek,
és a citerákkal, felnőttekkel együtt előadott produkciót vastapssal köszönte
meg a többszáz résztvevő. Gratulálunk
az elért sikerhez, és további értékmentő
munkálkodást és emlékezetes, értékes
közösségi alkalmakat kívánunk.

özv. Polgár
Endréné
köszöntése
Orbán Viktor miniszterelnök oklevelét
és a Gencsapáti Önkormányzat ajándékát adta át Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester és Dr.
Görög István jegyző Polgár Endrénének
90. születésnapja alkalmából. Isten éltesse erőben, egészségben az ünnepeltet,
akit családja körében köszöntöttek!



hírmondó
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Önkormányzati hírek
szociális étkeztetés, nappali ellátás, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat)
működési alapdokumentumait (szakmai
programok, szervezeti és működési szabályzat, házirend),

2. az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyásával
döntött a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése közbeszerzési eljárás
megindításáról.

1.2. az önkormányzati épületek felújítási, bővítési és energetikai korszerűsítési
projektjeinek aktuális állapotáról szóló
polgármesteri tájékoztatót,

3. felkérte a polgármestert a járdafelújítási munkálatok folytatásával kapcsolatos felmérések és előkészítő munkálatok
elvégzésére.

1.3. az Ady utca útburkolat-felújítás és
csapadékvíz csatorna kiépítés munkálatainak aktuális állásáról szóló polgármesteri tájékoztatót,

4. a beszerzett árajánlat alapján felhatalmazta a polgármestert az ipar úti csatornajavítás (lefolyócsere) munkálatainak
megrendelésére.

1. elfogadta

1.4. a 2018. december 7-én tartandó
Idősköszöntő Adventi Ünnepség előkészületeiről szóló polgármesteri tájékoztatót,

1.1. az Idősek Klubja alapító okiratának
módosítását, valamint az intézmény által
ellátott feladatok (házi segítségnyújtás,

1.5. a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj 2019. évi fordulójára benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót.

5. lakossági kérelmekről, közérdekű
javaslatokról tárgyalt – közlekedési
morál javítása (parkolás, gyorshajtás,
üzemképtelen járművek közterületen
történő tárolása), zöldhulladék égetésének korlátozása.

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 15-én
16.00 órakor rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.
Jelen voltak: Bodorkós Ferenc polgármester, Geröly Tibor alpolgármester,
Abért Valentin, Gergácz István, Jáger
József és Kiss Tibor önkormányzati képviselő (6 fő).
Tolnay Ákos önkormányzati képviselő
egyéb elfoglaltága miatt nem tudott részt
venni a Képviselő-testület munkájában.
A Polgármesteri Hivatal képviseletében: Palatin Vivien intézményvezető,
Gencsapáti Idősek Klubja, Dr. Görög István jegyző.
A Képviselő-testület a testületi ülés során

Dr. Görög István jegyző

„Ha a falumról kell beszélnem valahol, mindig nagyon büszkén teszem”

„Ördög’Kő” a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátitól Perenyéig
című program megvalósítása (TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00003)
Tisztelt Gencsapátiak!
A 42 hónap alatt megvalósuló közösségfejlesztési projekt Gencsapáti Község Önkormányzata, Perenye Község
Önkormányzata és a Gencsapáti Művelődési Ház és Községi Iskolai Könyvtár
konzorciumában zajlik, melynek célja a
két településen a helyi értékek és az
átörökítés figyelembe vételével a helyi
identitás és kohézió erősítése.
Ezen időszak alatt számos, a helyi
identitást és közösségi összetartozást
erősítő kiadvány kerül elkészítésre,
program kerül megvalósításra.
A projekt két legfontosabb átfogó
célja a helyi lakosok megtartása, elvándorlásuk esélyének csökkentése illetve
a természeti, építészeti-táji, kulturálistörténelmi értékek feltárása megóvása,
integrálása a mindennapi életbe.
Ezen célok elérése érdekében nagy
figyelmet kell szentelni a már meglévő
közösségeknek, segíteni kell munkájukat, új közösségek létrejöttét kell támogatni. Nagy hangsúlyt kap a projektben
a helyi természeti, építészeti, kulturális
és történelmi értékek további erősítése
és megjelenítése a programokban,
melyek természetesen mindenki számára nyitott, elérhető formában kerülnek megrendezésre.

E célok megfogalmazása után, természetesen kíváncsiak vagyunk arra is,
hogy az itt élők, hogy gondolkodnak
ezen kérdésekről, mi a véleményük,
javaslatuk. Ezért két fontos felmérést
végzünk az elkövetkező időszakban.
Egyrészt, interjúkat készítettünk
helyi intézmény vezetőkkel, működő
egyesületek, közösségek vezetőivel,
civil szféra kulcsszereplőivel, vállalkozókkal, olyan lakosokkal, akik eddig is
aktívan kapcsolódtak be a közösségi
életbe. Őket egy közösségi beszélgetésre invitáljuk decemberben folytatva
a közös beszélgetést, gondolkodást.
Másrészt a teljes lakosságot szeretnénk megszólítani kérdőív formájában,
melyben fontos, a helyi közösségi életre
és település képre vonatkozó kérdéseket
teszünk fel. Nagyon szeretnénk, ha minél
többen visszaküldenék válaszaikat, hiszen
így együtt vehetünk részt, Gencsapáti
közösségi életének formálásában, a már
meglévő értékek erősítésében, és az új
közösségek, ötletek megvalósításában. A
kérdőívek a következő újság mellékleteként, illetve elektronikus formában is
megtalálhatóak lesznek, minden kitöltéssel kapcsolatos részlettel együtt.
Példaként említeném, hogy a közösségi interjúk során felmerült igények

találkoztatásával már is egy
új közösség jött létre, megalakult a
Gencsapáti Borbarát Hölgyek Köre.
Illetve megvalósul a „Generációk adventi készülődése” program is.
Az elérendő eredmény, hogy a projekt végére növekedjen a helyi közösségek által szervezett események száma,
melyek forrása a kulturális és természeti értékeink. Színesebbé váljon a
település programkínálata, több helyi
aktív taggal, segítővel. A helyi értékek,
a mindennapok részévé váljanak a teljes lakosság számára.
Számítunk az Ön véleményére,
javaslatára és aktivitására is!
Tisztelettel: Varga Albin
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Tájékoztatás
Tájékoztatjuk Gencsapáti község közigazgatási területén élőket, hogy 2019.
január 2-vel a Gencsapáti Idősek Klubja szervezetileg átalakul.
Az új intézmény adatai, elérhetősége:
Név: Gencsapáti Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény (GESZGYI)
Székhelye: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225.
Telephelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Mobil: 06-30/549-2552
E-mail: gencsik@gmail.com
Az intézmény alapfeladata, szolgáltatási köre:
– időskorúak nappali ellátása (idősek
klubja)
– házi segítségnyújtás
– szociális étkeztetés
– családsegítés (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítési díja:
Térítési díjköteles szolgáltatások:
– Szociális étkeztetés
– Házi segítségnyújtás
A térítési díjköteles szolgáltatásokban részesülők személyi térítési díjához
támogatás nyújtható, a Gencsapáti község Önkormányzatának mindenkori
érvényben lévő, a szociális igazgatásról
és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló, illetve az étkezési nyersanyagnormáról és az intézményi térítési díjakról szóló rendelete alapján.
Térítési díjmentes szolgáltatások:
– Időskorúak nappali ellátása (idősek
klubja)
– Családsegítés (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)
Az intézményi szolgáltatások igénybevétele:
Az ellátások igénybevétele önkéntes és a
családsegítés kivételével, írásos kérelemre indul, amit az intézményvezetőhöz
kell benyújtani. A formanyomtatvány
beszerezhető az intézményben, illetve
letölthető Gencsapáti község honlapjáról.
A GESZGYI valamennyi szakfeladata, szolgáltatása az intézmény telephelyén működik, kivéve az étkeztetést,
mely jelenleg a helyi általános iskola
konyháján történik.

Az intézmény működési területe:
Gencsapáti község közigazgatási területe:
– Szociális étkeztetés
– Házi segítségnyújtás
– Családsegítés (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)
Gencsapáti és Perenye községek közigazgatási területei:
– Időskorúak nappali ellátása (idősek
klubja)
Az intézmény nyitvatartási rendje:
Időskorúak nappali ellátása (idősek klubja):
Hétfő – Péntek: 8.00 – 16.00 óra
A nyitvatartás időtartama, a nyitás és
zárás időpontja évszakonként, illetve
igény szerint változhat.
Gondozó: Eberhardt-Németh Beatrix (általános ápoló és asszisztens)
Házi segítségnyújtás:
Hétfő-csütörtök: 7.30 – 16.00 óra
Péntek:
7.30 – 13.30 óra
A nyitvatartás időtartama az ellátási
igények figyelembevételével változhat.
Gondozó: Szabó Andrea (szociális
gondozó és ápoló)
Dékánné Karádi Györgyi Rita (szociális gondozó és ápoló)
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Hétfő:
08.00 – 10.00 óra
Kedd:
14.00 – 16.00 óra
Szerda:
08.00 – 10.00 óra
Csütörtök:
14.00 – 16.00 óra
Péntek:
ügyfélfogadás nincs
Az ügyfélfogadás rendje egyedi problémák, krízis helyzet miatt változhat.
Ügyfélfogadási időn kívül a családsegítő
munkaidőben (minden nap 8.00–16.00
óráig) telefonon érhető el.
Családsegítő: Palatin Vivien (szociális munkás)
Intézményvezetői fogadóóra:
hétfő: 14.00 – 16.00 óra (előzetes egyeztetés alapján)
Az intézmény étkeztetési rendje az iskolában:
ebéd:
– helyben fogyasztás
11.30 – 12.00 óra
– elvitel
11.30 – 12.00 óra
– házhozszállítás
10.30 – 12.00 óra
Az intézmény munkanapokon a normál étrend mellett, biztosítja a különböző diéta ebéd lehetőségét is, a háziorvos
vagy szakorvos javaslata alapján.
A szociális étkeztetés formája: szociális konyha.

hírmondó

KAráCSoNyI
KézMűVES KIáLLíTáS
éS VáSár
A KÖNyVTárbAN
2018. december 1–22. között rendezzük meg a könyvtárban a hagyományos karácsonyi kézműves kiállítást és
vásárt, amely megtekinthető lesz a
könyvtár nyitvatartási idejében,
kedd–szombat 14.00–19.00 óráig.
Információ: Művelődési Ház és
Könyvtár, 9721 Gencsapáti Szentegyház u. 5. Tel: 94/508-522, email:
gencsmuvhaz@gpinet.hu

„PáSzToroK, PáSzToroK
KELjETEK fEL!”
KAráCSoNyI
„jELKéP” KéSzíTő VErSENy
Az elmúlt évek nagy sikerén felbuzdulva idén – a Nemzetközi Betlehemes Találkozó kísérő rendezvényeként karácsonyi jelképkészítő versenyt
hirdetünk óvodai, általános iskolai
csoportok, családok, baráti társaságok,
munkahelyi közösségek részére.
Pályázni kizárólag természetes
anyagokból készült alkotásokkal lehet!
A pályaműveket 2018. december
8-ig kell leadni, amelyeket – kiállítás
keretében – bemutatunk a Művelődési Ház és Könyvtárban.
Díjkiosztás december 15-én,
szombaton, a Nemzetközi Betlehemes Találkozó gálaműsorának keretében.

Karácsonyi
koncert
Tisztelettel meghívjuk és szeretettel várjuk Önt, Családját és Barátait 2018. december 17-én, 18 órára az Apponyi
Albert Általános Iskola karácsonyi koncertjére.
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Gyere és jógázz velem!

2018. november

Tisztelt Vállalkozók! Kedves Szülők!
Kedves kollégák!

TALáLD MEG A TESTI–LELKI EGyENSúLyoD!
Hatha jógát fogok tartani, teljesen kezdő szintről indulva. A jóga testgyakorlatai az
ászanák, melyek lazító, nyújtó, erősítő hatásúak. Éld meg a tested, elméd, légzésed rezdüléseit! Lehet számodra egy remek torna, egészségmegőrzés, stresszoldás, elcsendesedés. Nem kell attól tartanod, hogy „kilógsz majd a sorból”, hiszen mindenki
kezdő lesz és vannak könnyítések, ha nehéznek érzed a gyakorlatokat. Mindenki saját
magához képest fog fejlődni. Várlak szeretettel!
Gencsapáti Művelődési Ház Hétfő: 19.15 – 20.30; Csütörtök: 17.30 – 18.45
Bejelentkezés: messengeren, telefonon: 06-/20-4136584
Lajtai Krisztina

Apróhirdetések
• Matematika korrepetálást, felvételi
felkészítést, felzárkóztatást vállalok!
Tel.: +36/30/630-6388
• Gencsapátiban, a Perint jobb oldalán
700 m 2 termőföld diófákkal eladó!
Érdeklődni: 06/70/275-1703
• ANGOL – felnőtteknek is! Sok év
tapasztalattal felkészítést vállalok nyelvvizsgára, érettségire, munkavállalásra,
üzleti kommunikációra vagy akár utazásra. 30/600-3389. Hívjon bizalommal!
• Eladó új, nem használt Hunor VR9
vízteres kandalló, sötétszürke, fatüzelésre javasolt, levegő oldalon 10,61 kw, víz
ol dalon 6,61 teljesítmény, méret:
48×82×42 cm, 35 m2 helyiség fűtéséhez
javasolt. Irányár: 75.000 Ft Érd.: 30/5492552

• 300 l-es fagyasztóláda (Lehel), és
nagy kovács satu eladók! Érdeklődni:
06/30/4734-519
• Fóliasátor váz eladó! Tel: 94/393-961
• 50 literes szőlőprés, 200 kg-os mérleg eladó! Érdeklődni: 06/70/6370-861
• 20 m-es öntözőslag és vezetékes gáztűzhely eladó! 94/330-327
• 2x3 m-es velúr, dohánybarna színű
szőnyeg újszerű állapotban eladó! Tel:
70/605-8033
• Árvácska, krizantém, évelő virágok
nagy választékban eladók. Apáti kertészet, Gencsapáti, Bem utca 2. Tel,: +3630-2167981, Nyitva: hétfőtől–szombatig
14 órától 18 óráig
• ETI 25 és ETI 35-ös működőképes
gázkazán eladó. Ár megegyezés szerint.
Tel: 30-9946-882
• Luc- és ezüstfenyő eladó. Érd.:
30/285-8697

A Gencsapáti, Perenye Általános Iskoláskorú Gyermekeiért Alapítvány köszönetét fejezi ki minden támogatójának, aki
a 2017. évi adójának 1 %-át részünkre
ajánlotta fel. A befolyt 273.581 Ft-ot a
gyermekek oktatási-nevelési feltételeinek
gyarapítására, szabadidős tevékenységük megvalósítására, tehetséggondozásra, jutalmazásra fordítjuk.

TV, VIDEÓ, HIFI,
MONITOR,
SZÁ MÍ TÓ GÉP
KÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA
Pin tér Ist ván
elek tro mű sze rész
9721 Gen csa pá ti, Kő sze gi u. 21.
Tel: 94/330-501, 06/30/497-9053

e.v.

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 452.
+36-30/176-6107
ivkrisztian@gmail.com
Teljeskörű
fémipari szolGálTaTás
helyszíni felméréstől
a kivitelezésen át a felszerelésig
kapuk, úszókapuk, kerítések
lépcsők, korlátok, előtetők,
kerti tárolók, hídrácsok
kovácsoltvas kapuk,
kerítések, korlátok
a gyártáson túl vállalom meglévő,
illetve általam gyártott kapuk
automatizálását.
kérje ingyenes árajánlatomat!
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A Gencsapáti Plébánia hírei, aktualitásai
Események, programok 2018. adventjén
• A Karácsony ünnepére felkészítő
adventi idő december 2-án, advent első
vasárnapján veszi kezdetét. Ezen a napon
reggel 8 órakor és fél 10-kor tartunk
szentmisét a Plébániatemplomban.
• Gencsapátiban az adventi hétköznapokon december 3-án, hétfőn, valamint
a keddi, a csütörtöki és a pénteki napokon tartunk hajnali (rorate) szentmisét a
Plébániatemplomban reggel 6 órától.
• A hajnali szentmisék után szeretettel
várjuk a szentmisén résztvevő kedves híveket egy szerény reggelire és beszélgetésre, az idei évben az óvoda felújítási munkálatok miatt a Művelődési Ház épületébe.

A kedves hívek itt írathatnak szentmiséket
a 2019-es év első félévére, június 30-ig. Kérjük, figyeljék a templomi hirdetéseket!
• Czikora István László, az Őrség első
operaénekesének adventi koncertje december 8-án, szombaton délután 4 órától
a Plébániatemplomban. A műsorban
közreműködnek a Gencsapáti Gyermekvédelmi Intézmény lakói.
• A NEMZETKÖZI BETLEHEMES
TALÁLKOZÓ az idei évben december
15-én, szombaton délután 17 órakor lesz
a Plébániatemplomban. Ezen a napon
Apátiban a szentmise délután 15.30-kor
kezdődik!

Úrjövet
Emberi életünk körforgásában évente
visszatérő ünnepek vannak. Ilyen az
advent is, amelynek elnevezése a latin
„Adventus Domini”, vagyis az Úrjövet szóból származik. Az advent Jézus születésének ünnepére, a karácsonyra való lelki
előkészület szent ideje.
Biztos vagyok abban, hogy a legtöbben szeretjük a karácsony bensőséges,
meghitt ünnepét. Sőt! Azt szeretnénk,
hogy az idei karácsonyunk is szép és
örömteli legyen. Ezért már hetekkel
korábban elkezdünk készülni az ünnepre,
mert tudjuk jól, hogy minden ünnep értéke és szépsége akkor bontakozik ki igazán,
ha azt komoly felkészülés előzi meg.
Advent központjában az Úrra való
várakozás áll, amely Jézus első eljövetelének emlékét és második eljövetelének
várakozását egyaránt hordozza.
Az adventi időszakban vannak lelki
kísérőink is, mint Izajás próféta, Keresztelő János, az előfutár, és Szűz Mária,

Jézus édesanyja. Ők azok, akik megjelenítik számunkra a helyes magatartást az
Úrjövet idején: mind megtérésre, azaz
életünknek Isten felé fordítására szólítanak fel minket és egyúttal arra hívnak,
hogy mindenkor álljunk készen az érkező Üdvözítő befogadására.
Az igazán helyes magatartás az advent idején a reményteljes és örömteli
várakozás, a bűnbánattartás, valamint a
tevékeny és imádságos virrasztás. Várakozásunk egyik szép jelképe az adventi
koszorú, amely ebben az időszakban
díszíti otthonainkat és templomainkat
és a hétről hétre meggyújtott újabb gyertya lángjával az ünnep közeledtét jelzi
számunkra.
Induljunk el lélekben az idei advent
első napjának reggelén azon az úton,
amely az üdvösséget adó isteni Gyermekhez, Jézushoz vezet el minket.
Bálint atya

Generációk adventi készülődése
Színházi előadás és kézművesnap
2018. december 9-én 15.00 órára várjuk
a kicsiket és nagyokat, hogy egy mozgalmas délutánt töltsünk együtt a Művelődési Házban. A délután folyamán rövid
műsort adnak a gencsi óvodások, majd
az Amatőr Vasutas Színjátszó Társulat
mese előadását láthatjuk.
A műsorok után adventi készülődés
veszi kezdetét, amihez az Idősek Klubja,

az Amatőr Vasutas Színjátszó Társulat és
a „szokásos” helyi csapat is csatlakozik,
így kicsik és nagyok együtt készülhetnek
az ünnepekre.
A délután folyamán jótékonysági
süti- és kézműves vásárt tartunk a
Művelődési Ház földszintjén az óvodások javára.
Persze a könyvtárban is lehet vásárolni sok szép dolgot a könyvtár szokásos karácsonyi vásárán.

• A Pedagógus Kórus adventi-karácsonyi hangversenye december 19-én, szerdán délután 17 órakor kezdődik a Plébániatemplomban. A koncert után szentmisét tartunk 18 órától.
Mindenkit szeretettel várunk!
Gencsapáti Egyházközség

Adventi ének
Szállj, szállj magasra, szíveink reménye
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Ragyogj előttünk fénynek oszlopával:
Szent bíztatással.
Hogy jó az Isten, ráüt a viharra,
Vidám szivárványt sző a borulatra;
Igéje napfény, az ragyog felettünk,
Mit félne lelkünk?
Óh, jó az Isten, a mi sziklavárunk,
Nem tart soká már bűnben bujdosásunk.
Az ígéretnek földjére érkezünk,
Jézus az nekünk.
Ő lesz a váltság élet-birodalma;
Változz' örömre szívünk aggodalma.
Az elhagyottnak lesz már pártfogója,
Oltalmazója!
S lesz, lesz hitünknek diadalma, teljes,
Atyánk az Isten, irgalmas, kegyelmes,
A szeretetnek fényes napja jő fel
Üdvözítőnkkel!
Szállj hát magasra, szíveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Elsírni könnyünk' édes örömünkben,
Szeretetünkben!
Szabolcska Mihály
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A Gyöngyös-kert Óvoda hírei
„Márton-hét” az óvodában
Szent Mártonról szóló legendák
megismerésére építettük a Márton-hét
eseményeit.
A nagyobb gyermekek már értik,
érzik, átélik, gyakorolják az egymással
való megosztás élményét, az együttműködést, a segítőkészséget, a kisebbeket
még a mesés elemek – az elbújás, a libák
árulása, gágogása ragadta meg.
Ráhangolódásként a Tudorka csoport ellátogatott Szombathelyre a Szent
Márton Látogatóközpontba, ahol interaktív foglalkozáson nyertek bepillantást
a szent életébe.
A hét zárásaként vendégségbe hívták a Cseperedő csoport gyermekeit,
majd eljátszották a köpönyeg megosztásának történetét.
Kettéosztották Márton „köpenyét”,
majd tovább, addig-addig tépkedték a
maguk által varrt, festett köpenykét, míg
sok-sok, egészen apró darab lett belőle,
jutott mindenkinek.
Minden csoport „libagágogástól” volt
hangos.
A gyerekek örömmel játszották a
libás játékokat, libatelepet építettek a

kockázóban, libaformát készítettek
krepp papírból, gyurmából.
Morzsoltak kukoricát, etettek libákat
– sajnos csak „posztólibákat”, de azokat
nagyon lelkesen.
Színeztek Angelico kifestőkönyvéből
(Szent Márton élete), festéssel, tenyérnyomattal, krepp papírból gyurkálással
alkottak libákat. Készítettek mécseseket.
Játékosan tornászva utánozták mozgásukat. Mondókáztak, daloltak és táncoltak is.
A hét történéseihez kapcsolódott Kassai
Anita, „Így Tedd Rá! – foglalkozásvezető”
papírszínházas előadása, és az általa vezetett táncház is.
A népi időjárási jóslásokat, és az étkezéssel kapcsolatos szokásokat is figyelemmel kísérték.
„Novemberben, Márton napján
liba gágog, ég a kályhán.
Aki libát nem eszik,
egész évben éhezik”
Ezért aztán készítettek libamájas-falatkákat, sütöttek linzer-libákat.

Mézes reggeli az óvodában
A mézfogyasztás fontosságáról, a
méz élettani hatásairól és táplálkozásunkban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről indított közös fogyasztásösztönző kampányt október 15-én az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum,
az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.
A „Legyen minden nap, mézes nap!”
szlogent viselő program keretében Tömő
Miklós és Rita, Gencsapátiban élő méhészek, szülők tartottak bemutatót intézményünkben.
Vetítés, elbeszélés közben megismerhettük a méhek munkáját, a méhészek
feladatait, eszközeit. Hitetlenkedve hallgattuk, hogy az akácméz egy kilogrammjáért a méheknek nagyjából másfél-millió virágot kell meglátogatniuk, mialatt
közel 10 000 órányit repülnek, akkora
távolságot járnak be, hogy 6-szor repülhetnék körbe a Földet, ha a kaptár és a
virágok közti távolságokat összeadjuk!
A program címének megfelelően
aznap mézes kenyeret kaptak a gyermekek tízóraira, mindenkinek nagyon
ízlett.
Köszönjük az élményteli napot!

„Szent Márton megkereszteli anyját” szobor előtt

Sütés a Tökmag csoportban

Mézes nap

Tömő Miklós a Tökmag csoportban
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A kalandos életű nagygencsi tenor – 2. rész
Múlt havi számunkban ott hagytuk
abba járay józsef történetét, hogy 6
évnyi világvándorlás után hazatérve
első útja Nagygencsre, a szülői házba
vezetett. Itt kipihente magát, és visszatért az opera világába.

bemutatkozott A denevér Alfrédjaként, s
ebben a darabban lép fel utoljára az
évadban 1964. április 18-án.
Egy koncepciós per
A tények ismeretében már tudjuk, ez volt
élete legutolsó operaházi fellépése. Közbelépett ugyanis a politika! 1964. június
16-án Járay Józsefet letartóztatták! A vád:
többrendbeli devizagazdálkodási bűntett. A Központi Kerületi Bíróság novemberben kezdte el tárgyalni Járay és 22 (!)
társa devizabűntettének ügyét. A koncepciós jellegű perben,a vádirat szerint
az énekes 1961-től 1964. júniusi letartóztatásáig nyugati gépkocsik behozatalával
és eladásával „félmillió forintot meghaladó összegben a devizagazdálkodás érdekeit súlyosan megsértette”, és „az
üzérkedésekkel 130.000 forint illetéktelen nyereségre tett szert.” Az év utolsó
napján kihirdetett elsőfokú ítéletben Járayt üzérkedésért, deviza-bűncselekmények elkövetéséért 4 és fél év börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték!
A börtönévek után

A Lammermoori Luciában
az állatkerti színpadon

Sikerek és csalódások
1955. november 13-án újra az Opera színpadán köszönthette őt a magyar közönség: legnépszerűbb szerepében, a Tosca Cavaradossi-jaként. Ezután fellépett
a Rigolettóban, a Lammermoori Luciában és az Álarcosbálban. A következő
szezonban a Carmenben, Parasztbecsületben, Bohéméletben, Traviatában,
Rózsalovagban volt látható is. Új szerepekben azonban ezekben az években
nem foglalkoztatják. 1957 decemberében
végre új, testhezálló feladatot kapott.
A Hoffmann meséi címszerepét énekelhette 3.szereposztásban. Az 1958-59-es
évad Járay számára új feladatokban gazdag. Legjelentősebb a Puccini születésének 100. évfordulója alkalmából műsorra tűzött Turandot. A következő évadokban új szerepet ismét nem kapott. Az
olyannyira áhított Manon Lescaut-ban
nem ő kapta meg Des Grieux-t, az Aidában és A trubadúrban sem gondoltak rá.
Régi sikeres szerepeit viszont folyamatosan énekelte. Az 1963–64-es szezonban

Járay végül csak büntetése felét töltötte
le, 1967 februárjában amnesztiával szabadult. Az Operaházban azonban már
nem léphetett föl. Pályája utolsó éveiben
a debreceni Csokonai Színházban énekelt. Ám a börtönévek után sem veszítette el életkedvét, humorát, bohémságát. Magánélete kárpótolta a szakmai
mellőzöttségért: újra megházasodott,
boldogan élt második feleségével – aki
aztán hagyatékának őrzője lett. 1968.
január 1-jétől a debreceni színház szerződtette tagjai sorába. Kezdetben főszerepeket bíztak rá. Az álarcosbálban

Mátyás Marival a Don Carlosban

V.Lászlóként Debrecenben
Richard grófot, majd a Három a kislány
Schubertjét alakította. Azután már csak
kisebb szerepeket kapott. Utolsó szerepe
Jeroska vándorzenész az 1970 áprilisában
bemutatott Igor hercegben. A debreceni
operatársulat Salgótarjánban vendégszerepelt, Járay az előadás alatt az öltözőben
rosszul lett. Agyvérzés gyanújával kórházba szállították, ami be is igazolódott.
A betegség következtében jobb oldalára
lebénult. Több budapesti kórházban
kezelték hónapokon át, hosszú lábadozás után azonban agyembóliát kapott.
Sajnos már nem tudták megmenteni az
életét. 1970. október 1-jén, 57 éves korában hunyt el. A Farkasréti temetőben
pihen. „Halálával az operaszínpad egy
jelentős művészegyéniséget, kollégái,
munkatársai pedig egy mindig segítőkész barátot veszítettek.” – írta róla a
Hajdú-Bihar Megyei Napló.
2013-ban felavatták új sírkövét, az
Operaház pedig rehabilitálta a nagyszerű tenort, amikor posztumusz örökös
tagjává választotta.
Forrás: Jánoska Eszter: Egy kalandos
életű tenorista
Horváth Vilmos
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Vasi Néptáncpanoráma
November 17-én a celldömölki Kemenesaljai Kulturális Központ és Könyvtár
színháztermében adtak egymásnak
kézfogót a megyei néptáncmozgalom
művészeti műhelyei.

Lajtai Johanna – Ferenczy Gergő

Ispiláng, Kópic

Gencsapátiból az Ispiláng és a Kópic
néptáncegyüttes Spiegel-Szabó Viktória és
Spiegel Zoltán: „Lejánlopás” című közös
koreográfiájával, az Ispiláng Néptáncegyüttes Balázstelki táncokkal szerepelt.

Pothárn László – Tóth
Adrienn

Vincze Ferenc-díjas szólistáink közül
Gergáczné Keszey Kinga, Gergácz Gábor,
Lajtai Johanna – Ferenczy Gergő, Pothárn László – Tóth Adrienn, Spiegel-Szabó Viktória – Spiegel Zoltán, Lékai Dorina, Varga Dávid és Lajtai Sebestyén mutatkoztak be sikerrel a fesztiválon. Gratulálunk az előadóknak és az alkotóknak!

A Spiegel házaspár

Ispiláng

Varga Dávid
és Lajtai Sebestyén

„Lejánlopás”

Ispilángos szólista díjak Bonyhádon
Idén először került megrendezésre a
Sebestyén „bada” ferenc szólótáncverseny bonyhádon, amelyen az Ispiláng
Néptáncegyüttes táncosai is képviselték magukat, illetve Gencsapátit.
A versenyt 5 korcsoportban rendezték meg szóló és páros kategóriában. Az
Ispilángból a 3. korcsoportban Pothárn
László indult szólóban, aki korosztályában 2. helyezést ért el. 4. korcsoportban
Tóth Adrienn és Milos Dávid léptek a
színpadra, akik szintén 2. helyezést értek

el. 5. korcsoportban Spiegel Zoltán indult szólóban és sikerült elnyernie a Sebestyén „Bada” Ferenc szólótáncosi díjat
és a Muharay Szövetség különdíját is.
Gratulálunk a szólistáknak a díjakhoz,

Spiegel-Szabó Viktóriának és Spiegel
Zoltánnak a felkészítéshez külön. Köszönjük a muzsikaszót a Csurgó zenekarnak és a fotókat Domokos Gábornak.

Tóth Adrienn és Milos Dávid

Pothárn László

Spiegel Zoltán
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„Betlehemnek városa
tündöklik, mint a tűz”

hírmondó

2018. december 15-én,
szombaton 17 órai kezdettel
GáLAMűSor A GENCSAPáTI
TEMPLoMbAN.
A program keretében kerül sor
a karácsonyi jelképkészítő verseny
eredményhirdetésére.
A találkozót megnyitja:
Dr. Kondora bálint a Vas
Megyei Közgyűlés alelnöke
Köszöntőt mond:
bodorkós ferenc polgármester
és Gombos T. bálint plébános

2018. december 15–16.

A találkozón a Nyugat-Dunántúli
Régió, Felvidék, Györgyfalva (Erdély) hagyományőrző közösségei
mutatkoznak be a karácsonyi ünnepkör talán legszebb dramatikus
szokásával…
A Miszori Zoltán téren forralt borral, teával és süteménnyel várjuk az
érdeklődőket!
A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

December 16-án a csoportok előadását megtekinthetik 15 órától
bükön a regős Találkozón.
Támogatók, együttműködő partnereink: Gencsapáti Község Önkormányzata, Nemzeti Kulturális
Alap, OTP Bank, Gencsapáti Plébánia, Büki Művelődési Ház és Sportközpont, Könyvtár, Zsuska Cukrászda, Orbánné Benkő Gyöngyi,
Idősek Klubja, Gencsapáti Önkormányzat Műszaki csoportja

HírMoNDó
Megjelenik 1000 példányban havonta
Kiadja: Kezdôkör Egyesület 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
Tel.: 94/508-522, 30/560-50-99; Fax: 94/508-523; E-mail: gencsmuvhaz@gpinet.hu
Felelős szerkesztő: Varga Albin
Nyomdai előkészítés: 30/288-99-18
A következő lapzárta: 2018. november 15.

HIrDETéS, rEKLáM
LEHETőSéG!
1/16-od old. 1.200 ft
1/8-ad old. 2.000 ft
1/4-ed old. 2.400 ft
Apróhirdetés 40 ft/szó
Lakossági apróhirdetés
ingyenes!

